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Možno spoločenské turbulencie nielen na Sloven- 
sku, ale v celom svete a nutkanie angažovať sa a byť 
súčasťou tohto pohybu ma už druhýkrát zviedli 
z dobrovoľne zvolenej cesty individuálnej pomoci 
ľuďom znova do mediálneho sveta a politiky. Tak 
ako v minulosti, v snahe otvárať ľuďom oči. Aká 
márnosť! Myslieť si, že o to stoja... Aká márnosť 
myslieť si, že máme slobodu slova.

Iba sa na ňu hráme. Súdny zákaz knihy o Gorile je 
len vrchol ľadovca. Základ neslobody je v médiách. 
Vo verejnoprávnom sú každé 4 roky politické čistky. 
A v súkromných funguje autocenzúra tvrdšia ako 
za socializmu. Novinárov buď vydierajú zmluvami 
o mlčanlivosti a tak aj po preukázateľnom politickom, 
či ekonomickom nátlaku nemôžu o ňom hovoriť. Alebo 
z nich urobia celebrity, aby sa im lesk červeného koberca 
zdal lákavejší ako tvrdá cesta za pravdou. Aby som 
nezabudla, ešte sú tu novinári, ktorí idú do médií, aby 
sa stali hovorcami politických strán, alebo ich členmi... 
Nie je to náhoda, že Gorilu odhalil novinár pôvodom 
z Kanady. Nie je to náhoda, že slovenské médiá ju 
nechali zamknutú v zásuvkách. Naučené otázky a nič 
nehovoriace odpovede dokola tých istých ľudí. To sú 
politické diskusie po slovensky. Pokrytectvo, servilnosť  
a zbabelosť nazývame profesionalitou. Rasista, 
hulvát, podvodník a gorily majú právo na názor 
v televízii, ale nekompromisný novinár nie? Kto to 
povedal? Verejnoprávne médium, kde riaditeľa nominuje 
rada a radu politické strany? Či mediálni magnáti v sú- 
kromných médiách, ktorí pred voľbami rátajú zisk z pred-
volebnej reklamy? Tí predsa o ostré otázky politikom 
nestoja. Veď politik platí pozitívne PR, nie negatívnu  

reklamu. Ak sudca zakáže knihu, ktorú nečítal, 
ak politici budú určovať toho, kto im môže a kto 
nemôže klásť otázky, tak sme slobodu slova stratili. 
A demokracia?

Nedávno jedna nová agentúra zverejnila zaujímavý 
prieskum: Vyšlo z neho, že až 13% voličov odpustí 
svojmu obľúbenému politikovi to, že reálne nesplnil 
volebný sľub. Dokonca tomu, kto sa uchádza o ich 
dôveru odpustia, že nevie ako chce sľub splniť. Osobne 
som zistila,  že mu odpustia aj to, že nevie, koľko stojí 
chleba a rožok. Moderátorovi to však neodpustia. Tomu, 
kto ich zastupuje v štúdiu, neodpustia nič. Chce vôbec 
masa vedieť pravdu o svojich lídroch? Alebo ich chce 
iba vidieť na obrazovke? Trochu drahí zabávači, nie? 
Zabávači v prvej línii a armáda neznámych tvárí bez 
názoru, ktoré stláčajú poslanecké gombíky na príkaz 
straníckych bossov. Podľa toho vyzerajú naše zákony, 
ktoré ani po 3 novelách neriešia problém praxe. Ajhľa, 
elita. Ajhľa, demokracia po slovensky. Jediné svetielko 
demokracie a slobody slova nie je o mase, ale o indi-
viduálnom rozhodnutí: pred volebnou urnou. Žiadne 
staré gorily, staronoví rasisti a noví hulváti a podvod-
níci. To bude moja voľba. 

A voľba po voľbách? Späť na cestu individuálnej po-
moci... Aby človek pomáhal človeku,  predsa nemusí byť 
v parlamente, či v médiách.

Veď aj ŠANCA dáva šancu konkrétnym ľuďom! 
Pridajte sa tiež. Vaše 2% nám pomôžu a na čo ich 
použijeme, vidíte aj na našom novučičkom webe.

Anna Ghannamová

O masovej 
demokracii  
a individuálnej 
slobode

Vybudovali sme 16 Hniezd záchrany, v ktorých sa zachránilo 34 detí. Tento rok chceme 
vybudovať ďalšie štyri.
Pridajte sa k nám. Vaše 2% nám pomôžu. Aký bude výsledok? Aj vďaka Vám možno 
zachránime ďalšie bábätko, ktoré doplní novú milujúcu rodinu. 

Začiatkom tohto roka sme po vzore Centra sociálnych služieb Náruč záchrany Senior 
& Junior v Dúbravke otvorili trojgeneračné centrum aj v Solčanoch pri Topoľčanoch 
v Nitrianskom samosprávnom kraji. Domov v ňom nájde 33 odkázaných seniorov 
a 5 opustených mamičiek s deťmi v sociálnej tiesni. 
Chýba nám v našom domove ešte veľa vecí (lavičky pre seniorov, televízor, 
práčka, chladničky do bytov mamičiek). Vaše 2 % nám ich pomôžu zabezpečiť. 

NOVÝ WEB Od nás o nás viac informácií, viac interaktivity, viac fotiek
Od vás pre nás viac empatie, aktivity, viac spolupatričnosti
Kliknite na náš novučičký web: www.sancaoz.sk, 
ktorý spája aj  www.hniezdozachrany.sk a www.naruczachrany.sk 

Dozviete sa tam kam pôjde Vaša pomoc a môžete nás podporiť aj on-line. 

NOVÉ  HNIEZDA ZÁCHRANY

NOVÁ  NÁRUČ ZÁCHRANY

www.naruczachrany.sk 

Vybudovali sme 16 Hniezd záchrany, v ktorých sa zachránilo 34 detí. Tento rok chceme 
vybudovať ďalšie štyri.
Pridajte sa k nám. Vaše 2% nám pomôžu. Aký bude výsledok? Aj vďaka Vám možno 
zachránime ďalšie bábätko, ktoré doplní novú milujúcu rodinu. 

NOVÁ  NÁRUČ ZÁCHRANY

CMYK 0 53 100 0

Chcete podporiť Šancu pre nechcených?
Podporíte tak Hniezdo záchrany a Náruč záchrany

O čo nám ide?
 aby bolo na Slovensku menej mŕtvych novorodencov
  aby sa odstraňovali príčiny, pre ktoré sa ženy vzdávajú vlastných detí  
 aby odkázaní seniori prežili bezpečnú a peknú starobu
  aby sa obnovil dialóg a súžitie troch generácií

NOVÉ  HNIEZDA ZÁCHRANY

NOVÁ  NÁRUČ ZÁCHRANY

ĎAKUJEME

OZ Šanca pre nechcených, Jadranská 34, 841 01  Bratislava
číslo účtu: 1901668157/0200, IČO: 308 565 15, sanca@sancaoz.sk
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Chápala som, že ešte za socializmu 
dali svoje byty deťom, či vnukom 
a mysleli si, že za nízke sumy 
v tomto štátnom zariadení dožijú, 
a teraz sú vyplašení a nahnevaní, že 
ich platba sa má zvyšovať. Oni však 
akoby nechceli pochopiť... Sociali- 
zmus skončil. A nemôže naďalej 
platiť pre nich, a pre dôchod-
cov, ktorým sa štátne zariade-
nie neušlo, už nie. Toto je totiž 
podstata novej novely zákona 
o sociálnych službách: zrovno-
právnenie seniorov vo verejných 
zariadeniach so seniormi v neve- 
rejných. Lebo slovenskí seniori sú 
si zo zákona a z ústavy rovní, bez 
ohľadu na to, KTO im poskytuje 
služby. 

Rovnoprávnejší seniori
Že stále ani vy nerozumiete? 
Napríklad v domove sociálnych 

služieb (DSS), kde sú umiestňovaní 
seniori s vyšším stupňom odkáza- 
nosti stojí u nás na Slovensku 
mesačná starostlivosť o jedného 
seniora v priemere 1000 EUR. 
V štátnom, čiže verejnom sociálnom 
zariadení, platil senior za poskyto-
vanie služieb okolo 300 EUR a štát 
(zväčša cez Vyšší územný celok - 
VÚC), za neho hradil 700 EUR. Ale 
u neverejných poskytovateľov to bolo 
práve naopak: klient platil zväčša 
700 EUR a VÚC mu doplácal len 
300 EUR. Kríza spolu s nedostatkom 
zdrojov v samosprávnych krajoch, 
ale najmä  nejasný, a teda takmer 
nevykonateľný zákon o sociálnych 
službách spôsobili, že samosprávne 
kraje už nemali dostatok zdrojov na 
vyplácanie ani tých 300 EUR pre 
klienta u neverejného poskytovateľa 
a stalo sa realitou, že nejeden z nich 
musel platiť celú sumu 1000 EUR 

ako samoplatca – čo určite nebola 
a nie je výška dôchodku žiadneho 
slovenského seniora. Z čoho to teda 
senior u neverejného poskytovateľa 
platí? Z predaja majetku, alebo mu 
to platia príbuzní!

Tak si tú neférovosť ešte raz 
zopakujme: 
Senior vo verejnom zariadení 
platil MENEJ a jeho majetok užívali 
jeho potomkovia, pričom sem tam 
z dôchodku ešte dokázal prilepšiť 
svojim vnukom.
Senior v neverejnom zariadení 
platí už dávno VIAC, musel majetok 
predať, aby mal na službu a jeho po-
tomkovia si na byty, či domy museli 
brať hypotéky. Alebo ak majetok 
zdedili, potom zo svojich príjmov 
doplácali svojmu seniorovi na 
sociálnu službu. Vnukom už nemal 
dať čo. 

Prečo takáto nerovnosť? Lebo 
medveď... 
Lebo zákon o sociálnych službách, 
ktorý bol prijatý v roku 2008 túto 
protiústavnosť neodstránil, ale ju 
ešte zvýraznil. Tým, že nová novela 
tohto zákona zvyšuje spoluúčasť 
seniora vo verejných zariadeniach 
na 50% z priemerných ekonom-
ických nákladov (EON) za službu 
a núti aj jeho rodinu byť finančne 
spoluúčastnou na jeho starostli-
vosti, len učiňuje spravodlivosti 
a ústavnosti zadosť. 
Iste, ak sa preukáže, že senior 
žiaden majetok nemal a aj jeho 
rodina je hmotne odkázaná, až 
vtedy môže nastúpiť štát a doplácať 
takémuto seniorovi na sociálnu 
starostlivosť aj nutnú vyššiu sumu. 
Doteraz však odčerpávali zo 
solidárneho systému financie aj tí, 
ktorí na to odkázaní neboli: lebo 

mali majetok, aj deti s príjmom. 
Nehovoriac o extrémoch, ktoré sa 
diali, že práve tí solventní sa vďaka 
známostiam, či inej protihodnote, či 
protislužbe dostali do „lacnejšieho“ 
verejného zariadenia skôr, než tí 
nesolventní.

Absurdné rozdiely
Problémové boli zariadenia, ktoré 
slúžili za socializmu ako pen-
zióny. Podľa súčasne platného 
zákona o sociálnych službách 
totiž senior v tak dobrom zdravot-
nom i duševnom zdraví, ako boli 
seniori umiestňovaní v minulosti 
do penziónov, by dnes nárok na 
sociálnu službu a umiestnenie do 
zariadenia  nespĺňal. Darmo mi 
elegantný pán pri výťahu v štátnom 
zariadení v Rači vysvetľoval, že 
„jeho do toho nič, že sa systém 
a krajina zmenila.“ Týka sa ho to! 

Tak ako sa to týka klientov neve-
rejných zariadení, ktorí už dávno 
platia za bývanie a sociálnu službu 
neporovnateľne väčšie peniaze 
než on, či ktoréhokoľvek iného 
seniora, ktorý žije ešte vo svojom 
dome a zo stále rovnako malého 
dôchodku musí platiť stále drahšie 
a drahšie potraviny a energie. 
Bez ohľadu na to, že v takomto 
zariadení nepoberajú ešte službu 
odkázanosti. Lebo už len pri porov- 
naní výmery životného priestoru je 
nepomer absurdný a neudržateľný.
Áno, je to veľmi smutné, že na 
nedostatok zdrojov v sociálnej 
oblasti doplácajú dôchodcovia, 
ktorí majú najnižšie príjmy. Ale tí, 
ktorí sú umiestnení u neverej- 
ných poskytovateľov na to do- 
plácajú určite viac a dlhšie, než 
tí, ktorí kričali proti novej novele 
Zákona o sociálnych službách. 

Keď som pred koncom minulého roka zavítala do 
jedného verejného, teda štátneho Zariadenia pre 
seniorov (bývalého to Domova dôchodcov), musela 
som sa nielen vážne, ale najmä vyvážene vyzbrojiť: 
Rovnakou mierou empatie s ich nesúhlasom  
k novele zákona o sociálnych službách a rovnakým 
množstvom argumentov, ktoré by ich presvedčili 
prečo je nutná.

AJ ŠTÁT TI POMÔŽE?
POMÔŽ SI ČLOVEČE,
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Zachránené obecné zariadenia
Novela bola nutná aj preto, lebo 
dávala do poriadku chaos v sociálnej 
sfére, ktorý v roku 2000 spôsobilo 
prijatie  Koncepcie decentralizácie 
a modernizácie verejnej správy 
v SR, kedy sa presúvali kompetencie 
zo štátu na obce a samosprávne 
kraje. Chaos spôsobený čudným 
pravidlom, podľa ktorého sa do-
movy dôchodcov presúvali na 
obce dobrovoľne. A tak sa stalo, 
že niektoré na obce prešli a tie čo 
neprešli, zostali v krajoch. Kraje 
však prostriedky, ktoré dostali na 
poskytovanie služieb dali potom už 
len „svojim“ zariadeniam. Obecné 
musel štát dodatočne futrovať. 
Naposledy išlo o 85 obecných 
zariadení, na ktoré bolo dodatočne 
vyčleňovaných 6 mil. EUR.No tie, 
ktoré obce zakladali ako nové, neraz 
aj cez obcou zriadenú neziskovku, 
zostali finančne poddimenzované 
a v posledných rokoch takmer 
nepokryté. Mnohým hrozil reálny 
zánik – podobne ako neverejným 
poskytovateľom. Nová novela to 
aspoň čiastočne dáva do poriadku: 
Bude pokrývať už všetkých zhruba 
200 obecných zariadení, v ktorých 
sa poskytujú sociálne služby asi 

9 000 občanom, pričom priemerná 
suma na jedného občana mesačne 
je zhruba 300 EUR (líši sa to od 
druhu sociálnej služby). Podľa 
novely sa z týchto peňazí ujde aj 
neverejným poskytovateľom, ak si 
u nich obec objedná služby, ktoré má 
svojej pôsobnosti. V prípade služieb 
pre seniorov napríklad Zariadenie 
opatrovateľskej služby (ZOS), alebo 
Denný stacionár (DS), či Zariadenie 
pre seniorov (ZpS). Poskytovateľ 
dáva žiadosť obci a obec žiada 
o prostriedky MPSVaR SR, pričom 
žiadosť o financie na ešte tento 
rozpočtový rok 2012 musí obec 
zaslať do konca marca. 

Zosúladenia zákona s realitou
Napriek veľkému kriku okolo tejto 
druhej novely zákona o sociálnych 
službách, napriek výhradám, ktoré 
k jej pôvodnému zneniu mal aj 
samotný prezident... treba spravod-
livo skonštatovať, že do nejasného 
a nezrozumiteľného pôvodného 
zákona o sociálnych službách 
prináša po záblesku z prvej novely, 
viac svetla. Zreálňuje stav toho, 
čo odkázaný senior potrebuje 
s tým, čo mu je schopný štát zo 
svojich obmedzených zdrojov 

dať. Zakladá priestor na platnosť 
úprimnejšieho princípu, než sú 
heslá o širokých istotách na ktoré 
už nemáme, lebo zdroje sa zúžili. 
Na princíp: pomôž si človeče, 
a až keď nemáš z čoho, až potom 
ti štát pomôže. 
Jasno však v poskytovaní sociál- 
nych služieb však zďaleka nie je 
ani po tejto novele. Lebo zákon si 
stále samosprávne kraje vysvetľujú, 
a teda aj v praxi aplikujú rôzne, čo 
je asi svetový unikát. Stále nie je 
zákonom stanovené uhrádzanie 
zdravotných úkonov v sociálnych 
zariadeniach zo strany zdravot-
ných poisťovní, čo je inde vo svete 
úplne bežné a z hľadiska stáleho 
nedostatku zdrojov v tejto sfére 
u nás nevyhnutné. O tom, čo urobí 
s rozpočtami neverejných  
poskytovateľov zvýšenie platov 
zdravotných sestier už ani neho-
voriac! Nikto nemá odvahu začať 
v súvislosti s neudržateľným 
nárastom seniorov diskutovať 
o nutnosti zavedenia povinného 
poistenia v odkázanosti, čo by 
mohol byť ďalší zdroj príjmov pre 
zabezpečovanie sociálnych služieb. 
Čo už, keď neprší aspoň kvapká. 
Zostáva dúfať, že nová vláda 
nezatiahne kohútik a nebude 
novelu negovať. Lebo okrem 
spomínanej záchrany obecných  
zariadení, nutného zrovnoprávne-
nia seniorov vo všetkých zaria-
deniach, otvára priechodnosť 
aj už roky platnému, ale 
neuplatňovanému ustanove-
niu zákona o rodine, podľa 
ktorého je nielen povinnosťou 
rodičov postarať sa o deti, ale 
aj povinnosťou detí postarať sa 
o odkázaných rodičov. A to je od-
kaz pre rok „Aktívneho starnutia 
a viacgeneračnej spolupráci“ viac 
než aktuálny.

Anna Ghannamová
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Novinky novely 

1. Novela nariaďuje úhradu klienta vo verejnom 
zariadení na minimálne 50% EON, má rezort zrátané 
aký finančný prínos to bude do systému sociálnych 
služieb už tento rok? 

Vzhľadom na to, že súčasná výška úhrady za 
sociálne služby dlhodobej starostlivosti (napr. 
zariadenie pre seniorov, opatrovateľská služba) je 
vo všeobecne záväzných nariadeniach obcí, miest 
a vyšších územných celkov veľmi rozdielna a týka sa 
stoviek poskytovateľov na jednej strane a na druhej 
strane tisícov občanov, ktorí majú rozdielnu výšku 
príjmu, nie je možné z centrálnej úrovne zistiť, aký 
dopad bude mať určenie minimálnej výšky úhrady 
vo všeobecne záväzných nariadeniach. Takúto 
analýzu si môže urobiť len každé zariadenie so-
ciálnych služieb, resp. jeho zriaďovateľ, vychádzajúc 
zo súčasnej výšky úhrady za konkrétne sociálne 
služby, navrhovanej výšky úhrady, ktorej podkladom 
sú ekonomicky oprávnené náklady danej sociálnej 
služby a z výšky príjmov jednotlivých klientov. Vo 
všeobecnej rovine však možno konštatovať, že 
v tých zariadeniach sociálnych služieb, v ktorých sú 
sociálne služby poskytované aj klientom s vyšším 
dôchodkom (cca nad 350 EUR), by sa malo zvýšenie 
úhrady premietnuť aj do zvýšenia zdrojov. Je potreb-
né opakovane zdôrazniť, že prípadné zvýšenie 
úhrady sa netýka klientov, ktorých príjem (dôchodok) 
je nízky a preto nepostačuje na platenie zvýšenej 
úhrady. U takýchto klientov sa naďalej uplatňuje 
ochrana príjmu pred neprimeranou úhradou a rozdiel 
uhrádza, tak ako doteraz, samospráva z verejných 
zdrojov.

2. Je to dostatočná úprava k zrovnoprávneniu 
klientov u verejných a neverejných poskytovateľov 
sociálnych služieb?

Predkladateľ novely zákona o sociálnych službách 
sa netají tým, že táto právna úprava nerieši problémy 
v oblasti sociálnych služieb systémovo a komplexne. 
Je reakciou len na krízovú situáciu v sociálnych 
službách a to hlavne na lokálnej úrovni a je prvým 

krokom k tomu, aby sa aj štát transparentne a za 
podmienok daných právnou úpravou, podieľal na 
financovaní vybraných druhov sociálnej služby 
a to bez ohľadu na to, kto ju občanovi poskytuje. 
To znamená, že nie je dôležité, či službu poskytuje 
verejný alebo neverejný poskytovateľ, nakoľko výška 
príspevku  na jedného klienta je rovnaká. 

3. Prečo rezort nezabráni tomu, že si VÚC 
celý zákon 448/2008 vysvetľujú a potom v praxi 
aj uplatňujú rôzne a miestami jeho ustanovenia 
aj porušujú (poradovníky na dotáciu, nevyplá-
canie 100% nároku na prevádzkové náklady, 
nedodržiavanie lehôt pri určení odkázanosti...)?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
nie je kompetentné a oprávnené dohliadať na 
dodržiavanie príslušných právnych predpisov zo 
strany vyšších územných celkov. Takéto oprávne-
nie má len príslušná prokuratúra, na ktorú sa môže 
s podnetom obrátiť každý občan či inštitúcia. Napriek 
tomu ministerstvo opakovane oznámilo viacerým 
vyšším územným celkom svoj právny názor na 
možné porušenie zákona o sociálnych službách 
a následne podalo podnet na preskúmanie zákon-
nosti všeobecne záväzného nariadenia príslušnej 
prokuratúre.

4. Novela nezrušila povinnosť VÚC a obcí 
poskytnúť odkázanému občanovi sociálnu službu do 
60 dní od právoplatného rozhodnutia o odkázanosti. 
Ak to teda VÚC a obec neurobí, môže ju občan, či 
ním poverená osoba zažalovať?

Novela zákona o sociálnych službách, ktorá má 
nadobudnúť účinnosť 1.marca 2012, sa nedotýka le-
hoty ustanovenej na poskytnutie alebo zabezpečenie 
sociálnej služby. Je potrebné však upozorniť, že 
v súčasnosti nie sú obce a vyššie územné celky 
povinné uplatňovať 60 dňovú lehotu ustanovenú 
v § 8 ods.4, nakoľko v súlade s čl. III zákona 
o sociálnych službách toto ustanovenie nadobúda 
účinnosť až dňom 1. januára 2013.

Mgr. Lýdia Brichtová, PhD.  
riaditeľka odboru sociálnych služieb Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR 
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Obyvatelia Náruče záchrany majú 
praktické sny, nepotrebujú vzdušné 
zámky. Sme radi, ak nájdeme 
pre nich pomoc u ľudí či firiem, 
ktoré im ju výhodne alebo zdarma 
poskytnú. Ďakujeme, že ich vo 
svojom okolí máme.

Senior pán Ján takto získal potrebné 
nové okuliare.

DE ROSSI-LUNETTE, s.r.o
OČNÁ OPTIKA
- kompletné služby očnej optiky,  
 široký výber rámov, všetky druhy  
 šošoviek, výroba individuálnych  
 stenopeických okuliarov, doplnko- 
 vý sortiment
- vysoká odborná úroveň  
 kvalifikovaných pracovníkov  
 s niekoľkoročnou praxou  
 v odbore

Otcovská škôlka pilotne funguje od septembra 2011 v Centre so-
ciálnych služieb Náruč záchrany SENIOR&JUNIOR na Fedákovej 5, 
2 x týždenne vždy v pondelok a utorok od 8:00 do 12:00. Deti majú od 
1 do 3 rokov, pretože práve do troch rokov sa vytvára štruktúra osob-
nosti. Učiteľom sa stal psychológ Miro Repka, ktorý objasňuje, prečo 
sa zapojil do projektu: „Vychádzali sme z predpokladu, že aj muž je 
schopný nadviazať blízky a sýtiaci (hrejivý) vzťah s malým dieťaťom, 
čo v dnešnej dobe veľkej pracovnej vyťaženosti mužov a tiež 
pretrvávajúcej krízy mužskej roly v rodine nie je samozrejmosťou.“ 

Zámerom projektu je preukázať jeho potrebnosť pre deti, v ktorých 
detstve sa pravidelne neobjavuje žiadny muž. Na výsledky si počkáme 
do ukončenia projektu v júni 2012, už teraz však na deťoch vidieť 
niektoré zmeny v správaní: „Počiatočné rozdiely v správaní a komu-
nikácii, ktoré boli viditeľné na začiatku medzi deťmi z úplných rodín 
a deťmi z neúplných rodín  takmer úplne vymizli. Deti bez mužského 
vzoru boli emocionálne nestabilnejšie, menej sebavedomé, vyhýbali 
sa telesnému kontaktu a pod. Na záver by som rád ešte upozornil 

Deťom, ktoré vyrastajú bez otca, chýba viac ako
finančné zázemie, zážitok mužského vzoru. Mužský
vzor totiž v dieťati podporuje sebavedomie, inšpiruje
ho k odvahe a podporuje jeho socializáciu. Jeho
absencia  vedie k nedostatku sebakritiky a k neschop- 
nosti komunikovať s opačným pohlavím. Takýmto 
mužským vzorom pre deti osamelých matiek je učiteľ 
v zatiaľ netypickej Otcovskej škôlke.

Plníme sny

Mamička Majka a jej synovia Maťo a 
Dominik sa vďaka modernému ošetreniu 
chrupu, protéze a pevnému strojčeku 
budú môcť usmievať skutočne doširoka.

DENTADERM, s.r.o.
MUDr. Simona DianiškováAupark Tower
Einsteinova 24
Bratislava
mobil: 0911 0911 06
www.ortodoncia.sk

prevádzka Dúbravka:

Zdravotné stredisko 

Saratovská 24 – prízemie

02/64 462 218
Prevádzka Karlova Ves:

Poliklinika – 3. Poschodie

Líščie údolie 57
02/ 64 777 333

šanca DO ŽIVOTA šanca DO ŽIVOTA

na zaujímavý fakt, že hoci v škôlke máme 
deti v rozmedzí 1 až 3 roky, vďaka malému 
počtu (maximálne 6 detí) a prítomnosti 
dvoch dospelých (učiteľ a asistentka) sa 
nám podarilo vytvoriť rodinný model 
starostlivosti, v ktorom staršie deti majú 
možnosť zážitku akoby s mladšími súro-
dencami a naopak, čo je ďalší pozitívny 
výsledok našej doterajšej existencie, keďže 

niektoré z detí sú jedináčikovia,“ hodnotí Miro Repka.

Sme presvedčení, že pozitív bude po ukončení projektu ešte viac 
a dúfame, že tieto deti dostanú od otcovskej škôlky do života na 
pohľad nenápadné, ale pritom pevné vzorce správania, ktoré im 
pomôžu pri riešení rôznych životných situácií. Preto sa budeme snažiť 
o pokračovanie projektu aj pre ostatné deti z neúplných rodín. 

Otcovskú škôlku podporili:

Alena Petrželková

Tvárou Otcovskej škôlky je Janko Kroner, ktorý projekt slávnostne spustil spolu 
s moderátorom TV JOJ Pavlom Michalkom v júni 2011 na Deň otcov v bratislav-
skom Auparku.

„Napriek tomu, že v zahraničí fungujú 
v predprimárnych zariadeniach mužské autority
a vzory, u nás na Slovensku práve pri tejto 
vekovej kategórii detí mužský vzor chýba. V Ot-
covskej škôlke si deti môžu zažiť chvíle, keď sa 
im venuje muž a vidieť, zažívať ho v jeho mužskej 
jedinečnosti, sile... vysvetľuje Alžbeta Púčiková, 
asistentka učiteľa, študentka posledného ročníka 
liečebnej pedagogiky.

 

Otcovská škôlka

VÁŠ SPRIEVODCAVÁŠ SPRIEVODCA
SVETOMSVETOM
TEHOTENSTVA,TEHOTENSTVA,

A DETSTVA

www.dieta.sk

Objednávku 
na predplatné 
nájdete aj na 
www.dieta.sk 

* * Detská 
*

* Gynekológ radí * 
S
* *

*
zúbok * Ekorodina * Potraviny 
pre zdravie * * 
Školák *
*

1,39 €
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130 €
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Kvapka krvi
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Urobte si doma
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V TELE MATKY
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Spokojnosť seniorov zabezpečuje kvalifikovaný 
zdravotnícky personál, nepretržitá 24 hodinová 
starostlivosť vrátane celodenného stravovania. Náruč 
záchrany v Solčanoch s kapacitou 34 seniorov ponúka 
jednolôžkové, dvojlôžkové a trojlôžkové izby pre senio-
rov, priestranné spoločenské priestory, jedáleň a veľkú 
upravenú záhradu. Cestou k uskutočneniu myšlienky 
trojgeneračného spolužitia bude kráčať v šľapajach 
Náruče záchrany v bratislavskej Dúbravke. Preto sme 
už aj v Solčanoch pripravení na prijatie 5 opustených 
matiek so svojimi dieťatkami do 3 rokov, na ktoré čakajú 

juniorské izby. Prispôsobené sú špeciálnym potrebám 
mamičiek a ich detí. Riaditeľ Centra sociálnych služieb 
Náruč záchrany SENIOR&JUNIOR Solčany Radomír 
Štelbašský: „Veríme, že sa nám podarí priniesť do života 
seniorov, mamičiek aj detí rovnováhu a predovšetkým 
pocit rodinného pohodlia. Urobíme všetko preto, aby 
sa obyvatelia nášho zariadenia cítili v Solčanoch ako 
doma.“ 

Úžasné miesto pre život
Zrekonštruovaná budova Náruče záchrany v Solčanoch 
ponúka svojim obyvateľom nadštandardný komfort za 
bežné ceny. Všetky izby sú dostatočne priestranné 
a vybavené novým zariadením. Seniori, ktorí už našli 
nový domov v našom zariadení, privolávajú jar a tešia sa 
na spoločné chvíle strávené vo veľkej záhrade. Spoločnú 
reč našli veľmi rýchlo a tešia sa každodennej spoločnosti 
svojich nových priateľov. Zvedavo očakávajú každého 
nového obyvateľa. „Čím viac ľudí, tým veselšie nám 
spolu bude“, s úsmevom hovorí náš úplne prvý obyvateľ, 
rodák zo Solčian.
„Máme pred sebou veľkú výzvu a pozitívne hľadíme 
do budúcnosti. Je skvelé, že celý personál zariadenia 
pracuje ako jeden tím. V ústrety nám vychádzajú aj oby-

šanca Z NOVEJ NÁRUČE

Myšlienku trojgeneračného spolužitia, ktorou žije Náruč 
záchrany v bratislavskej Dúbravke sa nám postupne darí šíriť 
už aj v príjemnom prostredí obce Solčany. Náruč záchrany 
v zrekonštruovanej budove privítala vo februári svojich 
prvých obyvateľov a prevádzka domova  
sociálnych služieb už funguje v plnom rozsahu.

Obyvateľka Náruče záchrany v Solčanoch s projektovou 
manažérkou Alenou Štelbašskou.

šanca Z NOVEJ NÁRUČE

vatelia a vedenie obce. Ak to takto pôjde ďalej, som si 
istý, že spoločnými silami vytvoríme jedno úžasné miesto 
pre život našich seniorov aj mamičiek s deťmi,“ dodáva 
riaditeľ Náruče záchrany v Solčanoch. 

Fašiangy v Náruči záchrany  
– veselo už od začiatku!
Náruč záchrany v Solčanoch naplno spustila prevádzku 
len pred necelým mesiacom a to už stihlo byť skutočne 
veselo. Fašiangovú atmosféru našim seniorom pri- 
niesol priamo do náruče obrovský spievajúci a tancujúci 
sprievod. Popri obecných fašiangových oslavách sa 
nezabudlo na nových obyvateľov Solčian. Zabávajúci 
sa dav obyvateľov obce prišiel potešiť seniorov a mu-
síme uznať, podarilo sa! Akoby naši obyvatelia na chvíľu 
zabudli na to, čo ich pobolieva a trápi. Odrazu v hale 
neostalo miesto na bolesť. Zaplnila sa totiž muzikantmi, 
tanečníkmi a spevákmi v rôznorodých tradičných 
maskách s rekvizitami od výmyslu sveta. Uprostred 

nej sa objavil obrovský ručne robený fašiangový kôň 
a ružové prasiatko. Hlasité tóny ľudových piesní v pre-
vedení miestnej dychovky sa ozývali celou budovou. 
Do spevu bolo aj našim seniorom. A nielen to. Náš 
prvý obyvateľ, rodák zo Solčian si s dychovou hudbou 
dokonca zahral. S činelmi mu to stále perfektne ladí, za 
čo si vyslúžil obrovský potlesk celého sprievodu, ktorý ho 
so zatajeným dychom pozoroval. Náruč záchrany sme 
pokrstili vo veľkom a veríme, že dobrá nálada bude robiť 
každý deň spoločnosť našim obyvateľom. 

Text a foto: Radmila Štelbašská

Náruč záchrany v Solčanoch je  
pripravená a otvorená pre jej ďalších 
obyvateľov. Máme posledných desať 
miest za výnimočné akciové ceny.

Neváhajte a zavolajte!

V prípade záujmu o umiestnenie seniora 
alebo mamičky s dieťaťom volajte na t. č. : 
0917 404 066
0905 799 865

alebo píšte na e-mail:  
senior.solcany@naruczachrany.sk
naruczachrany.solcany@naruczachrany.sk

Všetky potrebné informácie, cenník služieb 
a žiadosti o umiestnenie v zariadení nájdete 
na webovej stránke  
www.naruczachrany.sk

Fašiangový sprievod neobišiel ani solčiansku Náruč záchrany. 
A činely hravo zvládol aj náš senior!

OTVORILI SME

SOLČANY!

Virtuálnu 3D  
prehliadku celého  

zariadenia nájdete na  
www.naruczachrany.sk

Chvíľ strávených v tichu a kráse priľahlej záhrady sa už seniori nevedia dočkať.

CMYK 0 53 100 0
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klasický cytologický skríning, teda výter z krčka mater-
nice. V podstate sa tejto téme stále venujeme, no podľa 
toho aké prostriedky vieme investovať. Osvetu však 
šírim neustále. Neziskovka slúži najmä na poradenstvo. 

S podnikateľom pánom  
Antonom Siekelom sme 
založili Neinvestičný fond 
Hlavný stan nádeje. Pros-
tredníctvom neho chceme 
podporovať tých, ktorí si 

nevedia pomôcť, prípadne zaujímavé projekty. Poda- 
rilo sa nám napríklad dať dokopy ľudí, s ktorými sme 
vyzbierali peniaze na úžasný prístroj, ktorý sme darovali 
Národnému onkologickému ústavu. Ide o Harmonický 
prístroj a je to mašinka, s ktorou sa operuje a jej výhodou 
je, že pri samotnej operácii automaticky sceľuje cievy 
a operácia je tak veľmi šetrná. Darovali sme ho NOÚ  
najmä preto, že sem sa majú možnosť dostať ženy 
z celej krajiny. Avšak aj na tento prístroj sa zháňali 
peniaze ťažko. Preto moja osobná poklona patrí pánovi 
Siekelovi, predsedovi predstavenstva Prvej stavebnej 
sporiteľne pánovi Imrichovi Bérešovi a pánovi Slávovi 
Bódišovi zo spoločnosti BCI, a.s. Bez ich finančné daru 
by skalpel nebol. Navyše pán Siekel celú organizáciu aj 
finančne zastrešil.

Prispeli ste aj na projekt Adoptuj si starých rodičov, 
s ktorým Vás oslovila Anna Ghannamová...
Prácu Anky si osobne veľmi vážim a projekt na výchovu 
dobrovoľníkov, ktorí sa môžu venovať seniorom je 
skvelým nápadom, navyše veľmi potrebným. Ak budeme 
mať dostatok financií, radi pomôžeme pri vytváraní 
takýchto priateľských vzťahov senior-dobrovoľník aj 
v ďalšej sezóne.

Zhovárala sa Eva Gantnerová 

Už 15 rokov sa aktívne venuje charite  
na Slovensku, posledné roky pod svojou vlast-
nou značkou, ako sa Vám darí?
Na Slovensku je to dosť ťažké. Pokiaľ ide o poradenstvo, 
ku ktorému nepotrebujete peniaze, tak to sa dá robiť  
a mať z tejto práce dobrý pocit. Vždy, keď sa podarí 
niekomu podať pomocnú ruku. Ak však potrebujeme 
zháňať finančné prostriedky, je to ťažšie a priznám sa, 
že niekedy som demotivovaná, najmä, keď vám ľudia 
prestanú brať telefóny, na znak toho, že otravujete. Vždy 
sa však otrasiem a poviem si, že sa nedám otráviť.

S neziskovou organizáciou Hlavný stan nádeje 
ste urobili kus práce, známa je najmä kampaň za 
zníženie úmrtnosti na rakovinu krčka maternice, na 
čom robíte teraz?
Táto kampaň bola úspešná, po jej prvom roku prišlo na 
základe osvety a spotu kde figurovalo dievčatko Kristín-
ka do ambulancii o 30 000 žien viac, ktoré podstúpili 

Od roku 2007 kedy vznikol, sa jeho 
prostredníctvom vyzbieralo už takmer 
100 000 EUR na pomoc deťom s postih-
nutím a vážnymi chorobami, ovdoveným 
matkám, viacdetným rodinám, ľuďom 
žijúcim na pokraji chudoby, mladým talen-
tom či neziskovým organizáciám.  
Z nejedného nešťastného životného osudu 
sa takto podarilo urobiť príbeh so šťastným 
koncom.
Aj toto je dôkaz, že na Slovensku je veľa 
ľudí, ktorí citlivo vnímajú svet okolo seba 
a snažia sa ho zmeniť k lepšiemu. Niekedy 
stačí naozaj málo, aby sme niekomu po-
mohli. Stačí darovať pár eur – nám chýbať 
nebudú a iným môžu veľmi pomôcť 
v každodennom živote - na zaplatenie 
detskej rehabilitácie, operácie či na kúpu 
vozíčka. 
Darcovský portál Ďakujeme.sme.sk 
odpovedá na volanie ľudí o pomoc, stre-
távajú sa tu tí, ktorí našu pomoc potrebujú 
a tí, ktorí chcú pomôcť. Prostredníctvom 
Ďakujeme.sme.sk je možné podporiť aj 
jedinečné projekty, ktoré realizuje Šanca 
pre nechcených. Pomáhať je jednoduché 
a každý z nás môže pomôcť. Nezabudnite 
preto navštíviť 

www.dakujeme.sk 

“Nenechám sa otráviť,“ hovorí o úskaliach, ale aj úspechoch  
charitatívnej práce na Slovensku Eva Černá, ktorá pôsobila ako  
redaktorka a moderátorka televízie Markíza. Po odchode z mediálnej 
branže sa profesionálne zamerala na pomoc a podporu všade tam, 
kde nemôže alebo nedokáže pomôcť štát. Hľadá riešenia, spája ľudí, 
vyhľadáva zdroje – a to prináša výsledky.

Lucerny nádeje – svoje nádeje vyslali k nebu účastníci tohto 
úspešného predvianočného podujatia v bratislavskej Eurovei 
práve vďaka Hlavnému stanu nádeje.

Ďakujeme.sme.sk je prvý on-line  
darcovský portál na Slovensku  
a nájdete ho na linku  
www.dakujeme.sk

šanca NA DOBROČINNOSŤ

Za svoju prácu bola Eva Černá ocenená prestížnou cenou 
Premio Internazionale - IL DONO DELL UMANITA 30. januára 
2012 v divadle San Babilo v talianskom Miláne. Cenu Rytiera 
humanity každý rok udeľujú osobnostiam, ktoré svoju známu 
tvar zasvätili charitatívnej práci pre svoj národ. Eva Černá oslo- 
vila tým, že stála pri zrode Nadácie Markíza, pomáhala stavať 
na nohy dnes fungujúce krízové centrum Maják Nádeje a zaujala 
aj prácou v Hlavnom stane nádeje. Veľký úspech si vyslúžila 
kampaň za zníženie úmrtnosti na rakovinu krčka maternice  
“Kľúč k životu”.

EVA
dáva
nádej
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Herci z Ordinácie a Hniezda záchrany prilákali obrovské množstvo 
návštevníkov.

Nielen informovaním o Hniezdach záchrany cez jednu 
z dejových liniek seriálu, ale aj veľmi prakticky: 
Hviezdy obľúbeného seriálu Zuzka Kanócz, Martin 
Mňahončák, Miška Čobejová, Ady Hajdu, Karin 
Haydu a Marek Majeský na vianočných trhoch na 
bratislavskom Hlavnom námestí predávali medovníkové 
bábätká, aby sme získali symbolický základ pre dobudo-
vanie Hniezd záchrany, ktoré plánujeme na rok 2012.
Záujem o medovníčky od veselých hercov bol obrovský, 
perníčky boli vypredané behom pár minút! Rýchlo sa 
vypredali aj šálky, tričká... Rozdávali sa autogramy, blikali 
mobily, keď si ľudia robili spoločné fotky s predstaviteľmi 
úspešného seriálu, všetci sme sa usmievali... 
Atmosféru večera spríjemnil sympatický Jerguš Oravec 
zo Superstar a celý program moderovala Kveta Hor-
váthová z TV Markíza.
S veľkou vďakou dodávame, že všetci účinkujúci prišli 
v predvianočnom zhone podporiť nové Hniezda záchrany 
úplne zadarmo.

ap

 šanca PRE HNIEZDO šanca PRE HNIEZDO

Priatelia nových Hniezd záchrany v roku 2012 s moderátorkou Kvetou Horváthovou a organizátorkou podujatia 
Annou Ghannamovou. Ďakujeme za všetky zachránené deti a za všetky šťastné adoptívne rodiny.

Ordinácia v Ružovej záhrade
pomohla novým
HNIEZDAM ZÁCHRANY

Martin Mňahončák bol ako predavač dokonalý!

Ady Hajdu, ktorý už tradične patrí medzi najlepších „vyberačov“, 
sa už spolu s ostatnými nevedel dočkať, kedy vyrazí do davu.

Jerguš Oravec predstavil svoju novú krásnu pesničku a svojou 
hudbou dotváral nádhernú atmosféru.

Zdanie klame. Hoci v seriáli hrá riadnu potvoru, Hniezdo záchra-
ny aj Náruč záchrany Karin Haydu podporuje už niekoľko rokov.




